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trapladdertjes, vooraan een grote reis-
koffer, achteraan een tafel met lamp 
voor de regisseur, een lichtpaneel, een 
synthesizer en een wat desolaat uit-
ziend boompje dat toebehoort aan de 
inheemse en dat de enige concrete ver-
wijzing is naar het natuurlandschap dat 
Handke in zijn neventekst beschrijft. 
Maar, zo vermeldt Handke zelf met 
een ironie die van Discordia zou kun-
nen zijn, "Die Szeiienangaben sinci 
nicht unbedingt Szenenanweiswigen." 

Bij de aanvang van de voorstelling 
leest Jan Joris Lamers, het tekstboek 
in de hand, met een beredeneerde slor-
digheid en in vrij hoog tempo de regie-
aanwijzingen en stelt de personages 
voor. De acteurs reageren soms niet. 
soms glimlachend, soms verbaasd op 
de hen toegeschreven reacties, bewe-
gingen of attributen. Van een realisti-
sche invulling van die gegevens is geen 
sprake. Jan Joris Lamers neemt plaats 
achter aan de regisseurstafel en be-
dient het lichtpaneel. Gedurende de 
voorstelling probeert hij talrijke licht-
stander! uit waardoor de acteurs ge-
noodzaakt zijn het licht te zoeken. 
René Eljon bedient een synthesizer : 
alle geluiden die Handke in de neven-
tekst vermeldt, van het geween van een 
vrouw tot het geluid van een scheeps-
toeter, van gefluit tot de "diepst moge-
lijke toon" worden electronisch gesam-
pled. In tegenstelling tot de Zestien 
Scènes zijn de acteurs voortdurend 
aanwezig. Wanneer zij niet onmiddel-
lijk bij het spel betrokken zijn, stappen 
zij van de houten vloer en volgen van 
opzij onopvallend maa r geconcen-
treerd het gebeuren. 

Typisch Discordiaans : 

theoretisch intermezzo 

De hierbeschreven werkwijze krijgt 
vaak het etiquette 'typisch Discordia-
ans ' opgep lak t , waa rmee bedoeld 
wordt dat het om een soort van raster 
zou gaan dat op iedere tekst kan toe-
gepast worden. Wanneer men echter 
'tekst' niet beperkt tot het louter ge-
schrevene, maar begrijpt als het geheel 
van al dan niet expliciete (ook en voor-
al ideologische) thea te rcodes , dan 
wordt duidelijker wat de inzet is van 
dat 'typisch Discordiaanse'. 

Het 'typisch Discordiaanse' is in de 
eerste plaats politiek. Niet in de zin van 
'politiek van inhoud', maar in de zin 
van een reflectie op de manier waarop 

betekenis op de scène tot stand komt 
en hoe die betekenis zich verhoudt tot 
allerlei maatschappelijke codes. Het 
negentiende eeuwse theaterrepertoire 
en de burgerlijke komedie (Dumas, 
Sribe. Sardou, Wilde, Shaw, Coward) 
vormen een belangrijk onderdeel van 
Discordia's onderzoek naar de nor-
men en waarden die nog steeds de 
maa tschappi j en binnen die maat-
schappij het theater bepalen. Voor-
stellingen als Lady Windermere' s Fan, 
Shaw/W iidelSardou en Private Lives 
maken glashelder hoe een 'dubbele 
m o r a a l ' de mensel i jke verhoudin-
gen.i.c. man-vrouw verhouding, re-
geert. In het transparant maken, het 
tonen van maatschappelijke mechanis-
men, heeft het 'typisch Discordiaanse' 
iets Brechtiaans. 

Het is een constant zoeken naar een 
vorm van ensceneren en acteren waa-
rin zowel acteur, personage en tekst 
zichtbaar worden. Een zoeken naar 
een 'tussenruimte' tussen 'spelen' en 
'lezen'. Het ' lezen'(bij Discordia vaak 
letterlijk) is een poging om de theater-
schriftuur zichtbaar te maken en niet 
te verhullen achter een realistische 
speelstijl. Het klassieke theater is altijd 
gedomineerd door de tekst. Men zou 
de souffleur de centrale figuur van de 
traditionele theaterstructuur kunnen 
noemen. De souffleur zegt, leest een 
tekst die aan de scène, aan de acteur 
voorafgaat en waarvan de bedoeling, 
betekenis of intenties de scène en de 
acteur bepalen. Maar het klassieke 
theater ontkent deze afhankelijkheid : 
de souffleur blijft verborgen, onzicht-
baar . De illusie van werkelijkheid 

wordt gehandhaafd in een zo natuur-
getrouw mogelijke weergave van de 
zichtbare werkelijkheid en in een psy-
chologische duiding van de menselijke 
natuur. Deze (uiteindelijk burgerlij-
ke) werkelijkheidsopvating heeft in het 
theater veel langer standgehouden dan 
in de andere kunstvormen. In de post-
moderne schilderkunst wordt het figu-
ratieve opnieuw gehanteerd, maar nu 
niet langer in de naturalistische tradi-
tie, maar als onderdeel van een veel 
c o m p l e x e r en g e d i f f e r e n t i e e r d e r 
mens- en wereldbeeld. De illusie van 
een realistisch afbeeldbare werkelijk-
heid wordt door Discordia systema-
tisch ontmanteld. Discordia verdub-
belt op een bepaalde manier de hoger-
beschreven afhankeli jkheid van de 
tekst, namelijk door de tekst en de 
souffleur (vaak in de persoon van Jan 
Joris Lamers) zichtbaar op de scène 
aanwezig te stellen. Door het verdub-
belen. het expliciet maken, wordt de 
klassieke structuur uiteraard niet op-
geheven, maar ze verliest wel haar van-
zelfsprekendheid. De Discordia-ac-
teur toont zichzelf tegelijkertijd als 
personage en als souffleur van dat per-
sonage en tussen beide komt er ruimte 
vrij voor de persoonlijkheid en de bio-
grafie van de acteur zelf. 

Het 'typisch Discordiaanse' is datge-
ne wat zich aan een overkoepelgnde 
betekenis, een interpretatie onttrekt. 
Datgene wat de Discordiavoorstellin-
gen zo moeilijk te beschrijven maakt. 
Doorheen het verhaal, de plot, worden 
talloze andere draden geweven die een 
'verstrooiende' werking hebben, dra-
den die niet binnen de gangbare thea-
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